
AFRYKAŃSKA WĘDRÓWKA  
 
(lekcja geografii dla gimnazjum)  
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Cele ogólne:  
• pokazanie różnorodności kontynentu afrykańskiego  
• nauka aktywnego wykorzystania mapy  
• rozwijanie zainteresowania światem i innymi kulturami  
 
Cele operacyjne:  
• uczeń umie posługiwać się podstawowym słownictwem geograficznym 
związanym z Afryką  
• uczeń umie wykorzystać wiedzę i umiejętności geograficzne w celu 
lepszego rozumienia współczesnego świata i swojego w nim miejsca  
• uczeń rozumie potrzebę racjonalnego korzystania z zasobów 
środowiska  
• uczeń rozumie i potrafi szanować odmienność sposobów życia i 
wartości innych narodów  
 
Metody nauczania:  
• pogadanka 
 • opowiadanie 
 • praca z mapą  
• praca ze źródłami – film, fotografia, tekst  
• burza mózgów  
• dyskusja  
• praca w grupach  
 
Pomoce dydaktyczne:  
• flipchart  
• mapy 
 • film dokumentalny  
• fotografie  
 

Przebieg zajęć:  
 
1. Nauczyciel dzieli planszę papieru na flipcharcie na dwie części i 
najpierw pyta uczniów co wzięliby ze sobą, gdyby mieli przemierzyć całą 
Europę – wszystkie skojarzenia zapisuje po jednej stronie, następnie 
pyta, co byłoby im potrzebne, gdyby mieli przemierzyć Afrykę, zapisuje 
pomysły po drugiej stronie. Następuje porównanie i objaśnienie.  
 
2. Nauczyciel przedstawia sylwetki podróżników, którzy w ciągu wieków 
przemierzali Afrykę, np. Davida Livingstone’a, Henrego Mortona 



Stanley’a, Kazimierza Nowaka. Przedstawia postać Polaka i opowiada o 
jego rowerowej podróży przez kontynent afrykański, prezentuje 
fotografie wykonane przez niego w latach trzydziestych. Odczytuje też 
fragmenty zapisów z podróży – www.kazimierznowak.pl.  
 
3. Nauczyciel rozdaje uczniom mapy z naniesionym szlakiem podróży 
Nowaka, na której zaznaczone są granice państw, ukształtowanie terenu 
i bogactwa naturalne występujące na kontynencie. Uczniowie poznają 
plusy i minusy zamieszkiwania na danym terenie, warunki klimatyczne, 
poznają obszary nękane klęskami żywiołowymi oraz nadmierną 
eksploatacją dóbr naturalnych.  
 
4. Po pracy z mapą nauczyciel prezentuje fragmenty filmów 
dokumentalnych pokazujących bogactwo flory i fauny Afryki, które 
współcześnie przyciągają turystów, podsumowując ten etap lekcji 
opowiada o celach podróży do Afryki i jej współczesnym obliczu. Np. 
www.youtube.com.  
 
5. Podczas kolejnego etapu lekcji nauczyciel pyta, czy trudno rozróżnić 
Europejczyków np. Niemca i Włocha, Hiszpana i Rosjanina lub Greka i 
Anglika. Następnie rozdaje uczniom kartki, na których mają zapisać, czy 
w ich środowisku są Afrykańczycy, jak wyglądają, czym się 
charakteryzują, z jakich krajów pochodzą. Jeśli nie znają Afrykanina 
osobiście, to jaki jest jego obraz, który znają z telewizji, filmów, bajek, 
powieści, gazet, świata sportu czy muzyki. Nauczyciel odczytuje kilka 
przykładowych kar-tek, a następnie informuje uczniów o liczbie ludności 
zamieszkującej Afrykę, grupach etnicznych, religiach, jakie wyznają, 
językach, którymi się posługują.  
 
6. Podsumowując lekcję, nauczyciel dzieli uczniów na cztery grupy, 
każdej wręcza fragment mapy Afryki (pn.-wsch., pn.-zach., pd.-wsch., 
pd.-zach.) każda grupa ma tydzień na to, żeby bazując na wiedzy 
nabytej w czasie lekcji oraz materiałami w postaci książek, Internetu, 
zaproponować trasę wyprawy przez swój fragment kontynentu, 
zaznaczając punkty noclegowe, atrakcje turystyczne, potrzebny 
ekwipunek, podając informacje o specyfice przemierzanych krajów, 
spotkanych ludziach i uzasadnienie atrakcyjności danej trasy.  

http://www.kazimierznowak.pl/

